Protokół
z obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek
z dnia 30 września 2013r. –godz.15.00
która odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Cisku
Ad.1. Obrady XXVIII Sesji słowami „Otwieram obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek”
otworzyła i prowadziła
Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk.
Sprawdziła prawomocność obrad na 15 radnych, obecnych 12 ( nieobecni: Furman Dawid,
Kaduk Jan, Ryborz Anna). Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek są prawomocne i zdolne
do podejmowania uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokółu sesji. Lista
obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2.
Na wstępie powitała radnych , sołtysów, Panią dyrektor Małgorzatę Szczygieł Pander, Wójta
Gminy Alojzego Parysa, Panią Alinę Hanisz- skarbnika gminy, Jerzego Groegera –sekretarza
urzędu.
Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała porządek obrad , zapytała o uwagi , radni nie
wnieśli żadnych uwag do porządku obrad. Przystąpiono do realizacji niżej wymienionego porządku
obrad.

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Zgłoszenie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII Sesji Rady Gminy.
4. Wystąpienie nowo-wybranej Pani dyrektor Publicznego Gimnazjum Cisek.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Cisek z działalności w okresie międzysesyjnym
6. Informacja i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy Cisek o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz przedstawienie analizy oświadczeń
majątkowych
7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy
Cisek w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r
a/ przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013r.
b/ przedstawienie opinii komisji stałych rady.
c/ dyskusja
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmiany do budżetu gminy na 2013r.
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej
c/ zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas
dłuższy niż 3 lata
d/rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Alojzego Parysa
e/zaciągnięcia długoterminowego kredytu
10. Zapytania i oświadczenia radnych.
11. Informacja oraz zapytania sołtysów
12. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad sesji.
Ad. 3. Przystąpiono do przyjęcia protokółów z obrad XXVI i XXVII Sesji. Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk zapytała o uwagi do protokółu z obrad XXVI z dnia
8 lipca 2013r.Radni nie wnieśli żadnych uwag do protokółu, jego przyjęcie poddano pod
głosowanie:

za przyjęciem
– 12 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 0 głosów,
Protokół z obrad XXVI Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 08 lipca 2013r jednogłośnie przyjęto.
Przystąpiono do przyjęcia protokółu z obrad XXVII Sesji Rady Gminy, przewodnicząca
zapytała-czy są uwagi do protokółu sesji z dnia 23.07.2013r,, ustalonej w trybie pilnym, na
wniosek Wójta Gminy. Radni nie wnieśli żadnych uwag, przyjęcie protokółu poddano pod
głosowanie:
za przyjęciem
– 11 głosów,
przeciw
- 0 głosów,
wstrzymało się od głosowania – 1 głosów,
Protokół z obrad XXVII Sesji Rady Gminy Cisek z dnia 23 lipca 2013r. jednogłośnie
przyjęto.
Ad.4. Udzielono głosu nowo-wybranej Pani Małgorzacie Szczygieł- Pander dyrektor
Publicznego Gimnazjum Cisek, która na wstępie powiedziała kilka słów o sobie, a następnie
przedstawiła obszerną informację na temat pracy co zmierza robić, co zamierza zmienić, jak
zamierza zarządzać powierzoną szkołą. Informację tę przygotowała na piśmie dla każdego
radnego i podeszła do każdego radnego i wręczyła informację stanowiącą załącznik nr 3 do
protokółu sesji.
dyskusja;
Radna Donata Proksza przewodnicząca komisji oświaty- zapytała w sprawie autobusu
dowożącego i odwożącego dzieci z naszych szkół, młodzież za długo jest w szkole są dni, że
wyjeżdżają z Cisek o godz. 16.15.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest problem zgrać dojazdy i odjazdy tak, aby oczekiwanie trwało
5 minut do rozpoczęcia lub zakończenia lekcji. Rozkład jazdy jest tak dopasowany aby
dowieź i odwieź dzieci z gimnazjum, szkół podstawowych i przedszkoli. Ze względów
ekonomicznych jest tylko jeden autobus.
Pani dyrektor temat jest znany, rozważała czy nie zrobić wcześniej lekcji rano, skoro
młodzież o godz. 7.30 jest w szkole. Plany lekcji są bardzo obciążone, wprowadzono
dodatkowe lekcje j. niemieckiego.
Radny Basista Leonard-uważa aby nie wierzyć we wszystkim dzieciom, aby dla jednego
dziecka nie robić rewolucji, takimi uwagami podważamy autorytet, który jest trudny do
odzyskania. Zapytał czy poprzednia Pani dyrektor przekazała informację odnośnie godzin
nadliczbowych? utrzymanie placówek oświatowych pochłania znaczna ilość środków
budżetowych i należy redukować godziny nadliczbowe.
Pani dyrektor poinformowała, że zamierza współpracować z Wójtem i Radą Gminy.
Przedstawiła wyniki końcowych egzaminów w skali województwa. Poinformowała o zmianie
pedagoga szkolnego był Pan Malik Jan obecnie jest Pani Renata Sperczyńska.
Przedyskutowano temat wyjazdów na basen w ramach lekcji w-f. Gimnazjum jest otwarte dla
wszystkich, można do Pani dyrektor zawsze podejść i swoje uwagi wyjaśnić, zaprosiła
radnych na organizowane imprezy szkole, o których informację można znaleźć na stronie
internetowej. Chciałaby aby gimnazjalista kochał swoje tradycje, mowę, lecz również aby był
otwarty na czas postępu. Podziękowano Pani dyrektor za przybycie na obrady sesji.
Ad. 5. Udzielono głosu
Wójtowi Gminy Cisek, który przedstawił sprawozdanie
z działalności w okresie międzysesyjnym tj. od 08 lipca 2013r do 30 sierpnia 2013r.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokółu sesji.
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dyskusja:
Radny Hałas Diter- zgłosił, że przy nowej drodze w Dzielnicy łamie się asfalt.
Wójt Gminy wyjaśnił : droga jest na gwarancji i w ramach gwarancji usterki będą usunięte.
Przedyskutowano temat kanalizacji w Landzmierzu- Wójt Gminy wyjaśnił : prace będą
rozpoczęte w roku przyszłym, a do 2015r. inwestycja musi być rozliczona.
Przedyskutowano temat dalszej budowy wałów przeciwpowodziowych- Gmina tylko
pośredniczy w realizacji inwestycji, z informacji pozyskanych w terenie wynika, że rolnicy
oddający grunty pod wały chcieliby mieć grunty zamienne, firma realizująca ma określone
terminy na wykonanie zadania.
Ad 6. Informacja z działalności PRG w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 do
protokółu sesji. Przewodnicząca odczytała pismo nr AP/ 072-42/13 z dnia 29 sierpnia 2013r.
Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie analizy oświadczeń majątkowych.
Poinformowała, że wszelkie wyjaśnienia można złożyć w biurze Przewodniczącej Rady
Gminy. Pismo stanowi załącznik nr 6 do protokółu sesji.
Ad.7. Informacja z działalności komisji problemowych i komisji rewizyjnej Rady Gminy
Cisek w okresie międzysesyjnym tj. od 07 lipca 2013r. do 30 września 2013r.
Udzielono głosu Radnemu Alojzemu Wurst przewodniczącemu komisji rolnictwa ochrony
środowiska i porządku publicznego , który przedstawił sprawozdanie z działalności komisji.
Komisja opracowała plan pracy na II półrocze 2013r.oraz omówiła wniosek Spółdzielni
Usług Rolniczych w sprawie podwyżki opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków.
Komisja ustaliła, że proponowana podwyżka nie będzie podejmowana uchwałą. Ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków daje taką
możliwość, wtedy taryfy wchodzą w życie po upływie 70 dni od złożenia wniosku
o zatwierdzeniu taryf. Z polecenia Rady Gminy komisja dokonała oględzin usterek
wymienionych w piśmie Pana Haronski. Komisja ustaliła, że usunięcie usterek jest
w gestii Zarządu Dróg Powiatowych ponieważ dotyczą drogi powiatowej. Komisja ustaliła, że
pretensje mieszkańca są zasadne. Wniosek Spółdzielni Usług Rolniczych stanowi załącznik nr
7 do protokółu sesji.
dyskusja:
Radny Stania Gerard-jeżeli są duże ubytki wody to kto za te ubytki wody płaci? W kwestii
usunięcia usterek na ul. Płonia zaproponował aby wysłać ponaglenie, ponieważ Powiatowy
Zarząd Dróg lekceważy nasze pisma, członkowie komisji poświęcają swój czas, a efektu
żadnego nie ma.
Sołtys wsi Roszowicki Las Hubert Wilk zapytał czy Spółdzielnia Usług Rolniczych ma
założony licznik na pobór wody, ponieważ myją swój sprzęt, samochody, i należałby zapytać
czy eksploatator płaci za pobór wody.
Radny Wurst Alojzy zaproponował aby straże pożarne miały liczniki na pobór wody do
gaszenia pożarów czy do mycia dróg, wtedy byłoby wiadomo ile wody pobrała straż i łatwiej
możnaby obliczyć faktyczne straty wody.
Jako mieszkańcy widzimy, że jest słaba reakcja na awarie wodociągowe a szczególnie jak
mają miejsce w godzinach popołudniowych lub w dniach wolnych od pracy. Taka sytuacja
była w Zakrzowie na tzw. trójce.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- za wodę ze stacji Zakrzów, jeżeli awaria wody była przed
licznikiem to straty wody nie dotyczą naszej gminy, straty wody mogą również powodować
tzw. ”lewe” przyłącza , pobieranie wody do pożaru lub mycia drogi po ulewie lub do
płukania sieci to nie są aż tak duże ubytki, na „lewe” przyłącza nie mamy wpływu.
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Odnośnie zgłoszenia sołtysa, to jeżeli sołtys ma wiedzę, że samochody służbowe i sprzęt
SUR-u często jest myty, to się mówi w obecności prezesa SUR-u. Odnośnie podwyżki to jest
nie uniknione, idą w górę koszty energii, podwyższane są opłaty za pobór wody ze źródeł
podziemnych, są sytuacje na które nie mamy wpływu. Początkowo poziom strat kształtował
się na poziomie 60%, wiele się zmieniło w dobrym kierunku. Analizowaliśmy już połączenie
wodociągu od Kędzierzyna-Koźla i był to koszt ok. 800 000zł wg tej symulacji inwestycja by
się zwróciła za ok.12 lat. Proponowana podwyżka nie jest aż tak drastyczna. Zatwierdzenie
taryf? Jeżeli rada się nie zgadza z podwyżką to może mieszkańcom dopłacić z budżetu
gminy.
Radny Adam Roman-czy prezes SUR-u przedstawił informację nt zakupu beczkowozu,
ponieważ w czasie awarii szybki kontakt telefoniczny i beczkowóz usprawniłby usuwanie
awarii.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że w razie awarii powinno się powiadomić sołtysa danej wsi..
Udzielono głosu Radnej Kazimierze Lewickiej- przewodniczącej komisji rewizyjnej , która
przedstawiła informację nt. przeprowadzonych kontroli. Komisja dokonała kontroli dotacji
przyznawanej z budżetu Gminy dla stacji „Caritas”, dokonano kontroli wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2013r, rozpatrzono skargę na skandaliczną działalność Wójta Gminy
oraz dokonano kontroli mienia komunalnego niezabudowanego. Do kontrolowanych tematów
nie wniesiono uwag a skargę na działalność Wójta uznano za niezasadną.
W dyskusji radni stwierdzili, że przed stacją „Caritas” w Zakrzowie byłaby pilna potrzeba
zrobienia parkingu, jak również przeprowadzenie remontu dachu na budynku. Wykonanie
tych prac jest w gestii Gminy Polska Cerekiew.
Radny Wurst Alojzy opuścił obrady sesji o godz. 17.40.
Udzielono głosu Radnej Donacie Proksza- przewodniczącej komisji oświaty, zdrowia i spraw
socjalnych, która przedstawiła informację z działalności: opracowano plan pracy na
II półrocze 2013r.
Udzielono głosu Radnemu Leonardowi Basiście- przewodniczącemu Komisji GospodarczoBudżetowej, który przedstawił informację nt prac komisji- opracowano plan pracy na
II półrocze 2013r, omówiono zmiany do budżetu gminy oraz dokonano analizy wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2013r. Komisja nie wniosła żadnych uwag do omawianych
tematów
Ad 8. Informacja Wójta Gminy nt. realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej nr
348/2013 z dnia 11 września 2013r. nt. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2013r. Uchwała RIO stanowi załącznik nr 8 do protokółu sesji.
Komisje Rady Gminy omawiały wykonanie budżetu na posiedzeniach :
komisja rewizyjna dnia 20 września 2013r, komisja gospodarczo-budżetowa dnia 23 września
2013r. wspólne posiedzenie komisji rolnictwa z komisją oświaty dnia 25 września 2013r.
Odczytano protokóły z posiedzeń w/w komisji. Komisje pozytywnie zaopiniowały
wykonanie budżetu za I półrocze br.
Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji.
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Ad.9 Przystąpiono do odjęcia uchwał w sprawach:
Udzielono głosu Pani Skarbnik Alinie Hanisz która omówiła zmiany do budżetu gminy na
2013r. Komisja gospodarczo-budżetowa omawiała zmiany budżetowe i pozytywnie je
zaopiniowała.
dyskusja:
Radny Stania Gerard prosił o wyjaśnienie na jakich zasadach są zatrudnieni pracownicy
będący na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, ile godzin dziennie musza przepracować ? kto
kontroluje wykonane prace? Jakie są warunki przy rozwiązaniu umowy?
Wójt Gminy i Pani Skarbnik udzielili wyjaśnień - pół roku trwa staż, który płaci Powiatowy
Urząd Pracy. Na staż przyjmowaliśmy w marcu 2013r.
Po tym okresie co najmniej
1 miesiąc gmina musi zatrudnić i dlatego zatrudniono 4 pracowników na omawianych
zasadach.. Płaca miesięczna tych pracowników 1 872,zł brutto do tej stawki są doliczane
pochodne. Wykonywali prace porządkowe w sołectwach, gdzie nadzór sprawowali sołtysi lub
konserwator. Pomalowano kuchnię w świetlicy w Steblowie oraz uzupełniono tynki
zewnętrzne na tym budynku i również je pomalowano.
Radny Roman Adam – stwierdził, że do poniesionych wydatków płacowych powinny być
wymierne efekty pracy.
Innych pytań nie zgłoszono.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-11 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
1 radny nieobecny w chwili głosowania
Uchwała Nr XXVIII 164/2013 z dnia 30 września 2013r, w sprawie zmian do budżetu
gminy na 2013r. jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokółu
sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Udzielono głosu Pani Alinie Hanisz- skarbnik Gminy, która omówiła projekt uchwały. Radni
nie zgłosili żadnych uwag do projektu uchwały. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-11 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
1 radny nieobecny w chwili głosowania
Uchwała Nr XXVIII 165/2013 z dnia 30 września 2013r, w sprawie zmiany wieloletniej
prognozy finansowej jednogłośnie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do
protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata. Projekt uchwały omówił Wójt Gminy
Cisek wyjaśniając, że działka jest własnością Gminy ma powierzchnie 10m 2 i jest położona
przy ul. Harcerskiej 2 w Cisku. Działka ta od wielu lat jest wydzierżawiana Państwowemu
Instytutowi Geologicznemu na cele badawcze. Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu
uchwały.
Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-11 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
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wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
1 radny nieobecny w chwili głosowania
Uchwała Nr XXVIII 166/2013 z dnia 30 września 2013r, w sprawie zwolnienia
z obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata.
została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Alojzego
Parysa. Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały. Badanie zasadności skargi
zlecono Komisji Rewizyjnej , komisja nie dopatrzyła się żadnych uchybień ze strony Wójta
uznając tym samym skargę za niezasadną. Radni nie zgłosili żadnych uwag do projektu
uchwały, również uznają skargę za niezasadną. Projekt uchwały poddano pod głosowanie:
za przyjęciem
-11 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
1 radny nieobecny w chwili głosowania
Uchwała Nr XXVIII 167/2013 z dnia 30 września 2013r, w sprawie rozpatrzenia skargi na
Wójta Gminy Alojzego Parysa została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11
do protokółu sesji.
Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
Projekt uchwały omówiła Pani Skarbnik Alina Hanisz, informując, że kredyt
w nieprzekraczalnej kwocie 191 000,-zł będzie przeznaczony na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscu Odrzańskim ”. Kwota
kredytu jest zaplanowana w budżecie gminy. Środki finansowe z PROW-u zgodnie z umową
Gmina otrzyma po zakończeniu i rozliczeniu zadania.
Wójt Gminy Cisek dodał do wypowiedzi , iż zakres prac przy omawianej inwestycji nie uległ
zmianie . Kredyt zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb. Poinformował ,że są
problemy z wykonawcą, lecz to jest zaletą przetargów i najniższych cen. W razie
niedotrzymania warunków umowy zostaną naliczone kary umowne.
Projekt uchwały omawiano i pozytywnie zaopiniowano przez komisję gospodarczobudżetową. Radni nie wnieśli żadnych uwag do omawianego projektu . Projekt uchwały
poddano pod głosowanie :
za przyjęciem
-11 głosów,
przeciw
-0 głosów ,
wstrzymało się od głosowania -0 głosów,
1 radny nieobecny w chwili głosowania
Uchwała Nr XXVIII 168/2013 z dnia 30 września 2013r, w sprawie zaciągnięcia
długoterminowego kredytu , została jednogłośnie podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 12
do protokółu sesji.
Zakończono podejmowanie uchwał.
Ad.10. Zapytania i oświadczenia radnych.
Radny Basista Leonard- odbiór nowego obiektu Przedszkola w Cisku, radny uważa aby
w przyszłości na otwarcie zapraszać przewodniczących komisji.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił- że fakt pominięcia zaproszenia przewodniczącej oświaty nie był
żadnym lekceważeniem, zapraszając osoby na otwarcie przedszkola wyszło się z założenia, że
radnych reprezentuje przewodnicząca, na taki odbiór przedszkola nie można było zaprosić za
dużo osób, ponieważ przedszkole funkcjonowało, sale były pełne dzieci.
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Na odbiorach innych możemy listę osób zaproszonych powiększyć, nawet o wszystkich
radnych.
Pani Kazimiera Lewicka poinformowała, ze przedszkole jest ładne a parking obok „ psuje
wizerunek”- Wójt Gminy zapewnił, że parking zostanie uporządkowany.
Radny Adam Roman- ma 3 tematy: zgłosił uwagi do wysyłanych zawiadomień na
posiedzenie komisji i Sesję Rady Gminy .
Ma pretensje kolejny raz, na komisję gospodarczo- budżetową która odbyła się 23 września
2013r. w ogóle nie otrzymał zawiadomienia a informacja na piśmie również nie dotarła, na
dzisiejsze posiedzenie komisji na zawiadomieniu jest data 12.09 2013r. na posiedzenie
komisji 30.09.2013r, natomiast na zawiadomieniu dotyczącym sesji jest data 20.09.2013r
zawiadomienia są dostarczane w jednej kopercie we wtorek lub w środę( 24 lub 25
września), nie piszmy dat nie stworzonych, a dostarczamy zawiadomienie na 5 dni przed
sesją, albo zmieńmy statut gminy. Uchwała skarga na Wójta Gminy, uważa, że przy
podejmowaniu takiej uchwały powinien być radca prawny. W końcu płacimy za obsługę
radcy, na poprzedniego radcy żeśmy narzekali. Może nie jesteśmy godni aby Pani radca
zaszczyciła nas swoją obecnością. Podsumowanie dożynek gminnych.” U nas kołacz był za
darmo a w Dziergowicach musiałem kupić”.
Korespondencja dla radnego będzie wysyłana pocztą do Roszowickiego Lasu
Wójt Gminy Cisek udzielił wyjaśnień, że sprawa skargi była monitorowana przez radcę
prawną, ponieważ od każdej wydanej decyzji strona się odwoływała i kierownik GOPS-u
w tej kwestii wszelkie pisma konsultowała z Panią radcą. Dokonując kontroli zasadności
skargi komisja zażądała wyjaśnień Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Pani kierownik
Danuta Czajkowska udzieliła komisji rewizyjnej odpowiedzi ustnej oraz na piśmie, z której
wynikało o niezasadności skargi.
Ad. 11. Informacja oraz zapytania sołtysów.
Sołtys wsi Błażejowice Kurfeld Alfred- zgłosił, że droga k/posesji Kandziora się uległa
zwężeniu , ponieważ na posesji Paruzel postawiono płot, mieszkańcy Błażejowic stwierdzili,
że możnaby zarurować rów, lecz droga przebiegająca przez Błażejowice jest drogą
wojewódzką. Zgłosił również niedrożność potoku Dzielniczka.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, należy napisać pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich
i wymienić obydwie sprawy.
Pani Sołtys Kazimiera Lewicka – opowiedziała zdarzenie z Cisek, gdzie młodzież wepchnęła
duży bal słomy do rowu, po nagłośnieniu sprawy bal został wyciągnięty i dostarczony do
pobliskiego gospodarstwa. Zapytała, czy jest szansa na pieniądze powodziowe, które maja
być przeznaczone na czyszczenie i odtwarzanie rowów.
Wójt Gminy potwierdził, ze jest szansa.
Sołtys wsi Przewóz Marcin Torka- zgłosił usterki wynikłe w sali świetlicy wiejskiej
w Przewozie, które w ramach gwarancji należałoby usunąć.
Wójt Gminy Cisek - zapisał uwagę, ponieważ nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi
Pani sołtys Elżbieta Fielhauer- podziękowała za udział w dożynkach gminnych, które odbyły
się w Dzielnicy dnia 08 września 2013r. dożynki się udały, uczestnicy dożynek byli
zadowoleni .
Ad. 12 Odpowiedzi na interpelacje radnych- żadne interpelacje nie wpłynęły.
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Ad. 13. Sołtys Kurfeld Alfred- zapytał „ jak Spółdzielnia Usług Rolniczych eksploatuje
wodociąg ? bez żadnych zysków, koszty 0 „? każde przedsiębiorstwo jak cokolwiek robi to
powinien być zysk.
Wójt Gminy Cisek wyjaśnił, że koszty pracowników i aut są wliczone w opłatę za pobór
wody, w kalkulacji ceny wody są policzone wszystkie składniki , i jest ujęty zysk 10 %.
Innych pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady Gminy Cisek Rozwita Szafarczyk
słowami „zamykam obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Cisek” zamknęła obrady- godz.19.20
Protokółowała: Małgorzata Siegmann
Przewodnicząca
Rady Gminy Cisek
/-/ mgr Rozwita Szafarczyk
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